Dienst zondag 24
oktober 2021

Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Thema: Aanwezigheid en afwezigheid

voorganger:
Jasper Dijkman
lector:
Lilian Roos
organist:
Jan Pieter Lanooy
cantorij o.l.v. Kaiyi Min
Orde van de dienst

. orgelspel John Stanley, Voluntary in a minor.

. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan
. lichtlied 600, 1, 2 en 4. Cantorij en gemeente samen

2.Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

4.Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.

gemeente:

De wereld zij vrede.
de gemeente gaat zitten

. lied 42a - voorzang cantorij, refrein gemeente

. gebed

. lied 900 - Gemeente en cantorij samen, vijf keer

. inleiding op de dienst
. eerste lezing Hooglied 3:1-5

. lied 321, 1 t/m 4 - cantorij en gemeente samen

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

. tweede lezing Markus 9:14-29
. overdenking
. lied Ubi caritas - voordrachtslied cantorij

. dankgebed
. voorbeden, telkens afgesloten met:
( Voorganger) Daarom bidden wij
(Gemeente) God van liefde, ontferm u over ons
. stilte

. Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
. mededelingen: de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Judith Straub.
. collecten, bij de uitgang. Thema Armoede

. eerste collecte : Stichting Opkikker
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag.
Men ontzorgt hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat
helemaal is toegesneden op hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag.
Via de sponsor Center Parcs heeft men een permanente locatie op De Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen worden.
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere
.
tweede collecte: - De tweede collecte is bestemd voor onze diaconie.
De diaconie zet zich in voor de samenleving.
De diaconie ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten.
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730
We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code. Deze
kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QRcode reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of zelfs de Tikkie
QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1
en/of vrijburg.nl/collectegemeente (of vrijburg.nl/collectediaconie) gaan.
In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-

gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uitgang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken.

. Slotlied 791 - Liefde eenmaal uitgesproken

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,

de gemeente gaat staan

ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

bron van liefde, liefde zelf!

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. lied Alleluia (voordrachtslied cantorij)
. Afscheid Judith Staub-Aleva.

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen:
Zondag 31 kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Wintertijd!
Voorganger, ds Juup van Werkhoven
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze Facebook groep.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en
Jasper Dijkman (06-41760555). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft
u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten.

